Pieņemts ar 2015.gada 30.aprīļa LFF valdes sēdes lēmumu
(papildināts pēc 20.12.2017 valdes sēdes lēmuma)

Godīgas spēles un ētikas komitejas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Godīgas spēles un ētikas komiteja (turpmāk – komiteja) ir biedrības „Latvijas
futbola federācija” (turpmāk - LFF) valdes apstiprināta ārkārtas komiteja, kas
izskata jautājumus, kas saistīti ar spēļu rezultātu ietekmēšanu, finanšu
spekulācijām un derībām, kā arī citiem nopietniem sporta ētikas pārkāpumiem
LFF rīkotajās sacensībās.
2. Komiteja darbojas saskaņā ar šo nolikumu, spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem, LFF statūtiem, LFF institūciju pieņemtajiem lēmumiem, FIFA un UEFA
izdotiem tiesību aktiem, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem.
3. Citām LFF institūcijām, klubiem, amatpersonām un futbola speciālistiem
aizliegts tieši vai netieši ietekmēt komitejas un tās locekļu darbu, kā arī
aizliegts dot tiem jebkādus norādījumus.
4. Komitejas darbībā var tikt iesaistītas un sastāvā var tikt iekļautas LFF
administratīvās institūcijas – ģenerālsekretariāta, sastāvā esošās personas.

II. Komitejas uzdevumi un tiesības
5. Komitejai ir šādi uzdevumi:
5.1. Uzraudzīt godīgas spēles principu ievērošanu LFF
organizētajās sacensībās;
5.2. Sniegt atzinumu LFF Disciplinārlietu komisijai lietās, kas ir saistītas ar
5.2.1. Spēļu rezultātu ietekmēšanu, finanšu spekulācijām un derībām;
5.2.2. Neētiskiem izteikumiem un nesportisku rīcību;
5.2.3. Rasismu vai jebkādu cita veida diskrimināciju;
5.2.4. Dopingu;
5.2.5. Citiem futbola ētikas pārkāpumiem.
5.3. Izskatīt iesniegumus un cita veida informāciju, kas saistīta ar šī
nolikuma p.5.2. minētajiem jautājumiem, kā arī veikt papildus
informācijas iegūšanas pasākumus.
5.4. atbilstoši savai kompetencei veikt citus uzdevumus, kas noteikti ar
LFF institūciju pieņemtajiem lēmumiem.

III.

Komitejas sastāvs

6. Komiteja sastāv no 4 komitejas locekļiem – komitejas priekšsēdētāja,
komitejas priekšsēdētāja vietnieka, kā arī vēl diviem komitejas locekļiem.

7. Komitejas locekļus amatā apstiprina LFF valde. Gadījumā, ja kāds no
komitejas locekļiem atstāj amatu, LFF valde ir tiesīga iecelt jaunu komitejas
locekli.
8. Komiteju vada komitejas priekšsēdētājs. Komitejas locekļi no sava vidus ievēl
komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas aizstāj komitejas priekšsēdētāju tā
prombūtnes laikā.

IV. Komitejas darbība un sēdes
9. Komitejas darbību organizē un par tās savlaicīgu un efektīvu norisi atbild
komitejas priekšsēdētājs.
10. Komitejas darba nepieciešamās telpas un inventāru nodrošina LFF
ģenerālsekretārs.
11. Komitejas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
12. Komitejas sēdes sasauc komitejas priekšsēdētājs, bet komitejas
priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā – komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

13. Par komitejas sēdes sasaukšanas laiku un vietu savlaicīgi paziņo visiem
komitejas locekļiem, pēc iespējas darot zināmus arī komitejas sēdē
izskatāmos jautājumus.
14. Komitejas darbu komitejas sēžu starplaikā nodrošina komitejas
sekretārs, kuru apstiprina LFF ģenerālsekretārs.
15. Citi LFF institūciju locekļi vai citas personas var piedalīties komitejas sēdēs,
tikai saņemot attiecīgu komitejas uzaicinājumu. Nepieciešamības gadījumā
par izskatāmajiem jautājumiem komiteja var pieprasīt speciālista atzinumu,
uzaicināt klubu spēlētājus un citas personas sniegt paskaidrojumus un izteikt
viedokli par apstākļiem, kas nepieciešami attiecīgā lēmuma pieņemšanai.
16. Komitejas sēžu norise, apspriedes par izskatāmajiem jautājumiem, lietas
apstākļi un citi fakti un apstākļi, kas komitejas locekļiem vai citām
pieaicinātajām personām kļuvuši zināmi saistībā ar piedalīšanos komitejas
darbā, ir konfidenciāli.
17.Visi dokumenti komitejā iesniedzami, kā arī sēdes notiek valsts valodā.
Gadījumā, ja visi komitejas locekļi piekrīt, komiteja var pieņemt dokumentus
un sēde var notikt citā valodā, kuru pārvalda komitejas locekļi.

V. Lēmumu pieņemšana un izpilde
17. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi komitejas locekļi.
18. Komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits
sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja komisijas
priekšsēdētājs nepiedalās, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja vietnieka
balss.

19. Komitejas sēdes tiek protokolētas. Komitejas sēžu protokolu un lēmumu
projektus sagatavo sekretārs. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un
sekretārs.
VI. Noslēguma jautājumi
20. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 30.aprīlī.
21. Komitejas darbības termiņš ir uz nenoteiktu laiku (saskaņā ar 2017.gada
20.decembra LFF valdes lēmumu).

